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 .1مربی دانشگاه پیام نور همدان2 ،و .3استادیار دانشگاه پیام نور همدان
تاریخ دریافت92/10/22 :

تاریخ پذیرش93/2/24 :

چکیده
هدف :هدف این تحقیق ،ارزیابی سطح «سیستم مدیریت دانش» و رابطه آن با «کیفیت زندگی شغلی»
کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود.
روششناسی :تعداد  245نفر از کارکنان رسمی و پیمانی وزارت ورزش به روش نمونهگیری تصادفی ساده
به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .به منظور جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه مدیریت دانش سالیس و
جونز و کیفیت زندگی شغلی والتون استفاده شد .با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،اعتبار پرسشنامه مدیریت
دانش( )0/88و کیفیت زندگی شغلی( )0/91محاسبه شد .تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای  tتکنمونه-
ای ،همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی چندگانه و  ANOVAصورت گرفت.
یافتهها :سطح «مدیریت دانش» و «کیفیت زندگی شغلی» در وزارت ورزش به ترتیب «ضعیف رو به
متوسط» و «متوسط» ارزیابی شد .نتایج تحقیق همچنین حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار()0/766
بین سیستم مدیریت دانش و کیفیت زندگی شغلی در وزارت ورزش بود ( .)p=0/001متغیرهای «بکارگیری
دانش»« ،مدیریت دانش»« ،تولید دانش» و «ذخیرهسازی و ساماندهی دانش» به ترتیب باالترین تاثیر
رگرسیونی را روی متغیر کیفیت زندگی شغلی داشتهاند ،بیانگر این که ابعاد سیستم مدیریت دانش،
پیشبینی کنندههای معنیداری برای کیفیت زندگی شغلی هستند (.)p>0/01
نتیجهگیری :ارتقای سطح دانش کارکنان وزارت ورزش ،میتواند ضمن بهرهمند ساختن آنها از دانش روز و
لذا ارتقای عملکرد شغلیشان ،زمینه بهبود بیش از پیش کیفیت زندگی شغلی آنها را فراهم سازد.
واژههای کلیدی :سیستم مدیریت دانش ،کیفیت زندگی شغلی ،رابطه رگرسیونی ،وزارت ورزش و جوانان.

 E-mail: moosivand1@gmail.com
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مقدّمه
یکی از مهمترین عواملی که از طریق آن می توان از عملکرد مناسب کارکنان در سازمان اطمینان
حاصل نمود ،ارتقای کیفیت زندگی شغلی کارکنان است .بهبود کیفیت زندگی شغلی 1کارکنان
مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاستهای حمایتگرانه از منابع انسانی است .اقداماتی
همچون امکانات رفاهی ،درمانی ،امنیت شغلی ،طراحی شغلی ،اهمیت شغلی ،توسعه و پیشرفت
شغلی ،آموزش و بهسازی و مواردی از این قبیل موجب بهبود «کیفیت زندگی شغلی» 2کارکنان
میشود .در طول دو دهه گذشته واژه کیفیت زندگی شغلی به دفعات در مجالت و نشریات معتبر
به کار رفته است .اگر چه تعریف مشترکی از مفهوم این واژه وجود ندارد ولی به طورکلی از جانب
محققین به هر چیزی که باعث بهبود شرایط کلی سازمان میشود ،اطالق میگردد (کانداسامی و
سریکومار .)2009 ،3چونگ و تانگ )2009( 4کیفیت زندگی شغلی را عبارت از ارضاء نیازهای
مختلف کارکنان از جمله نیازهای اجتماعی ،نیاز به احترام ،نیاز به استفاده از مهارتها و ....میداند.
رتینام )2008( 5کیفیت زندگی شغلی را بر اساس ویژگیهای شغلی و شرایط کاری تعریف میکند.
تقریباً یک سوم عمر هر کارمند در محیط کار سپری می شود .لذا فراهم آوردن شرایط مطلوب
در محیط کار ،میزان غیبت و ترك خدمت کارکنان را کاهش می دهد و منجر به ماندگاری در
سازمان می شود .بی تردید وجود عوامل رفاهی و تامین معیشت تا حد زیادی آسایش فکری و
آرامش خیال کارکنان هر سازمان را تامین میکند و موجب رضایت شغلی میشود (قاسمی.)1389 ،
نتایج تحقیقات نشان می دهند که اگر کیفیت زندگی شغلی کارکنان در سازمان مطلوب نباشد روی
کیفیت کار آنها تاثیر منفی داشته و اثربخشی آنها را کاهش میدهد .استقرار و اجرای مدیریت
دانش در سازمان نیز رابطه مستقیمی با منابع انسانی دارد و رمز موفقیت مدیریت دانش در سازمان
اثربخشی نیروی انسانی میباشد (آکدر .) 2006 ،6به عبارت دیگر در اجرای اثربخش فرایندهای
مدیریت دانش ،نوع تعامالت و ارتباطات انسانی حائز اهمیت است.
ا گر روند تغییر و تحوالت دانش در جامعه به دقت مورد ارزیابی واقع شود ،این نتیجه مهم
حاصل میگردد که جامعه فراصنعتی امروزه جامعهای اطالعاتی است که در آن به تدریج
فناوریهای نیروافزا جای خود را به فناوریهای دانشافزا میدهند (متقی .)2012 ،7توجه به
«سیستم مدیریت دانش» 8و حمایت از آن ،شرایط مطلوبی را برای هر سازمانی به وجود می آورد؛ تا
1. Quality of work life
2. quality of work life
3. Kandasamy & Sreekumar
4. Cheung & Tang
5. Rethinam
6. Akdere
7. Motaghi
8. knowledge management system
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عالوه بر این که در محیط پیچیده رقابتی ،حیات مستمر داشته باشد ،بتواند گوی سبقت را از سایرین
ربوده و پیشتاز عرصه های مختلف فعالیت باشد (قاسمی .)1389 ،درواقع دانش ،تنها منبعی است
که در اثر استفاده از ارزش آن کم نشده ،بلکه به ارزش آن افزوده میشود و تئوریپردازهای پیشرو
در امور سازمان و مدیریت معتقدند که سرمایهگذاری یک سازمان بر روی دانش ،نسبت به مواد و
مصالح سودآورتر است (داونپورت .)1998 ،1امروزه با تاکید فزاینده بر سازمانهای دانش محور به
جای سازمانهای تولید محور ،دانش از عواملی مثل زمین ،سرمایه و نیروی انسانی و نیروی کار به
عنوان عوامل تولید پیشی گرفته و مدیریت در جستجوی راههایی برای اداره کردن موثر آن است
(دوالن .)2008 ،مفهوم مدیریت دانش در سازمان در همین راستا بوجود آمده است .مدیریت دانش،
شیوه شناسایی ،در اختیار گرفتن ،و پردازش اطالعات جهت «تولید دانش» می باشد که پس از
ذخیرهسازی و ساماندهی ،توزیع شده و در دسترس دیگران قرار می گیرد تا برای بکارگیری و
استفاده عملی آماده و مهیا گردد و سپس برای «تولید دانش» بیشتر مورد استفاده واقع گردد
(رادینگ :1383 ،ص  .)5از نظر سایمون ( ،)2005مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرآیندها ،ابزار،
ساختار و غیره با قصد افزایش ،نوسازی ،اشتراك یا بهبود استفاده از دانش است که هر کدام از سه
عنصر سرمایه فکری یعنی عناصر ساختاری ،انسانی و اجتماعی در آن نمایان می شود .مدیریت
دانش نوعی فن آوری است که بر دانش تأکید دارد و بر آن است تا از طریق به کارگیری موثر دانش،
به حل مشکالت بپردازد (الو.)2000 ،2
در زمینه مدیریت دانش ،مدل های مختلفی از سوی اندیشمندان ارائه شده است .از جمله این
مدلها می توان به مدل چهار حلقهای مدیریت دانش جاشپارا ،)2004( 3مدل حلزونی مدیریت
دانش نوناکا و کانو ( ،)2003و مدل مرجع مدیریت دانش کانداسامی ( )2009اشاره نمود .در این
تحقیق از مدل جاشپارا استفاده شده است ،زیرا این مدل ،ابعاد سیستم مدیریت دانش را به صورت
سلسله مراتب تفکیک کرده و از پیچیدگی کمتری برخوردار است .جاشپارا ،مدیریت دانش را در
قالب یک فرایند چهار حلقهای به شرح ذیل ،این گونه تعریف میکند :فرایندهای یادگیری اثربخش
که توأم با تولید ،ذخیره و ساماندهی ،تبادل و توزیع و به کارگیری دانش است و سبب ارتقای
سرمایه عقالنی سازمان و بهبود عملکرد آن میشود(جاشپارا.)2004 ،
برنامه های راهبردی ارتقای کیفیت زندگی شغلی منابع انسانی در سازمان ها یک رویکرد دورنگر
وگسترده است .این بدین معنا است که نیروی انسانی کارآمد نقش محوری در تحول سازمان ایفا
میکند .کیفیت زندگی شغلی کارکنان یک سازمان باید به منظور جلب رضایت و توجه کارکنان،
کمک به آنها برای مدیریت تغییرات و حفظ کارکنان در سازمان ،مورد توجه اساسی قرار گیرد.
1. Davenport
2. Lau
3. Jashpara
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سازمانها و نهادهای ورزشی عصر حاضر در معرض تغییرات مداوم قرار دارند .ارتباط و تعامل این
سازمانها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حامیان مالی و دیگر سازمانهای ورزشی ملی
و بینالمللی و مهمتر از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی موجب میشود که این
سازمانها در معرض خواستههای متفاوت و گوناگونی قرار گیرند .ازاینرو ضروری است تا این سازمانها
برای حفظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سازمانی خود از طریق بکارگیری مدیریت دانش و دیگر
روشهای علمی ،عملکرد خود را بهبود بخشند .بدیهی است مطالعه کیفیت زندگی شغلی کارکنان
وزارت ورزش و جوانان -به عنوان مهمترین متولی سالمت جسمانی و وضعیت رفاهی و بدنی
جوانان و ورزشکاران -از مهمترین دغدغههای محققان علوم مدیریت به ویژه در حیطههای آموزشی
و ورزشی می باشد .با این وجود ،اینکه سطح مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان چه مقدار
است و نیز بکارگیری و پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در این وزارتخانه چه ارتباطی با کیفیت
زندگی شغلی کارکنان آن دارد ،مشخص نیست .بنابراین هدف اساسی مقاله حاضر ،ارزیابی سطح
«سیستم مدیریت دانش» و رابطه رگرسیونی آن با «کیفیت زندگی شغلی» کارکنان وزارت ورزش و
جوانان میباشد .بر اساس چارچوب نظری مطرح شده؛ مدل مفهومی تحقیق حاضر به صورت زیر
است:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

در راستای اهداف تحقیق حاضر 3 ،فرضیه اصلی به شرح ذیل مطرح میشود که هرکدام
دربرگیرنده چندین فرضیه فرعی هستند و در بخش بحث و نتیجهگیری به تفکیک مورد بحث قرار
میگیرند:
 )1سطح «سیستم مدیریت دانش» در وزارت ورزش و جوانان تفاوت معنیداری با میانگین جامعه
دارد.
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 )2سطح «کیفیت زندگی شغلی» کارکنان وزارت ورزش و جوانان تفاوت معنیداری با میانگین
جامعه دارد.
 )3بین «مدیریت دانش» و «کیفیت زندگی شغلی» کارکنان وزارت ورزش رابطه معنیداری
وجود دارد.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی میباشد .طرح تحقیق در این پژوهش
توصیفی -همبستگی میباشد ،توصی فی به این خاطر که تصویری از وضع موجود را ارائه می دهد و
همبستگی از این جهت که به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق می پردازد .جامعه آماری این
پژوهش کلیه کارکنان وزارتخانه ورزش و جوانان به استثنای وزیر ،معاونان و مدیران کل میباشد.
تعداد جامعهی آماری با توجه به آمار اخذ شده از این وزارتخانه  740نفر است که در تحقیق حاضر
 245نفر براساس جدول حجم نمونه مورگان ،به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده
است .محقق جهت اطمینان از بازگشت حداقل  245پرسشنامه ،تعداد  270عدد توزیع نمود و
تعداد  258پرسشنامه دریافت کرد اما فقط از تعداد  245پرسشنامه جهت تحلیلهای آماری
استفاده گردید.
به منظور جمعآوری دادهها و اطالعات از  2نوع پرسشنامه استفاده گردیده است .پرسشنامه
کیفیت زندگی شغلی والتون ( ،)1973که از  31سوال تشکیل شده است و به بررسی کیفیت زندگی
شغلی براساس الگوی والتون میپردازد .پرسشنامه مدیریت دانش سالیس و جونز ( ،)2002که از 39
سئوال تشکیل شده است و به بررسی وضعیت ابعاد مدیریت دانش بر مبنای مدل چهار حلقهای
جاشپارا می پردازد .جهت سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد .پرسشنامه های مورد استفاده
در تحقیقات زیادی به کار رفته ا ست و همچنین به تایید متخصصین امر رسید .پایایی پرسشنامه ها
از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد .ضریب آلفای پرسشنامه کیفیت زندگی شغلی برابر با
 0/91و پرسشنامه مدیریت دانش برابر با  0/88بدست آمد که حاکی از پایایی قابل قبول این
پرسشنامهها است .برای تعیین چگونگی توزیع داده ها از آزمون کولموگراف -اسمیرنوف استفاده
شد .برای ارزیابی سطح متغیرها در وزارت ورزش ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده گردید .به منظور
ارزیابی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت زندگی شغلی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،جهت
ارزیابی مدل رگرسیون مورد استفاده از آزمون  ANOVAو برای تعیین میزان تاثیر هرکدام از ابعاد
مدیریت دانش در پیش بینی متغیر کیفیت زندگی شغلی ،از رگرسیون خطی چندگانه استفاده
گردید .سطح آلفا  0/05در نظر گرفته شد .تحلیلهای فوقالذکر در محیط نرمافزار  SPSSنسخه
 18صورت گرفت .در نهایت به منظور تهیه مدل نهایی پژوهش ،از نرمافزار لیزرل استفاده گردید.
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یافتههای پژوهش
جدول  ، 1مشخصات فردی شرکتت کنندگان در تحقیق و توزیع آنها براساس سن ،جنسیت ،میزان
تحصیالت و سابقه کاری را نشان میدهد .همانطور که این جدول نشان میدهد  73نفر ()29/80
از شرکت کنندگان در این تحقیق زن و  172نفر ( )70/20مرد بودند .از نظر مدرك تحصیلی23 ،
نفر ( )%9/4دارای مدرك دیپلم 53 ،نفر ( )%21/63دارای مدرك فوق دیپلم 137 ،نفر ()%55/9
دارای مدرك لیسانس و  32نفر ( )% 13/06دارای مدرك فوق لیسانس یا باالتر بودند .سایر اطالعات
مربوط به سن و سابقه شغلی شرکت کنندگان در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1توزیع فراوانی شرکت کنندگان در تحقیق براساس سن ،جنسیت ،تحصیالت و سابقه کاری
توزیع سنی
بین  31تا  40سال
درصد
فراوانی
47/34
116

بین  21تا  30سال
درصد
فراوانی
26/53
65

بیشتر از  50سال
درصد
فراوانی
7/34
18

بین  41تا  50سال
درصد
فراوانی
18/77
46

جنسیت
زنان

مردان
فراوانی
172

درصد
70/20

دیپلم

فوق دیپلم
درصد
فراوانی
21/63
53

درصد
29/80

فراوانی
73
میزان تحصیالت

فراوانی
23

درصد
9/4

لیسانس
فراوانی
137

درصد
55/9

فوق لیسانس یا باالتر
درصد
فراوانی
13/06
32

سابقه کاری
کمتر از  5سال
درصد
فراوانی
16/32
40

بین  6تا  10سال
درصد
فراوانی
24/9
61

بین  11تا  15سال
درصد
فراوانی
28/16
69

بیشتر از  16سال
درصد
فراوانی
30/6
75

نتایج آزمون کولموگراف -اسمیرنوف نشان داد که ابعاد سیستم مدیریت دانش و متغیر کیفیت
زندگی شغلی از توزیع نرمال پیروی میکنند .لذا برای ادامه تحلیلهای آماری از آزمونهای
پارامتریک به شرح ذیل استفاده گردید.نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ابعاد «سیستم مدیریت
دانش» ،نشان میدهد که در ابعاد «تولید دانش»« ،تبادل و توزیع دانش» ،و «بکارگیری دانش»،
حد پایین و حد باال هردو منفی میباشند ،از اینرو ،میانگین این ابعاد از میانگین فرضی جامعه ()3
کمتر بوده و لذا می توان گفت سطح ابعاد «تولید دانش»« ،تبادل و توزیع دانش» و «بکارگیری
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دانش» به طور معنیداری پایینتر از میانگین فرضی جامعه است .سطح «ذخیرهسازی و ساماندهی
دانش» تفاوت معنی داری با میانگین ندارد و لذا وضعیت این متغیر در وزارت ورزش متوسط ارزیابی
میشود .بطور کلی بر اساس اطالعات این جدول اینگونه نتیجهگیری می شود که سطح «سیستم
مدیریت دانش» در وزارت ورزش ،کمتر از میانگین فرضی جامعه بوده و لذا «ضعیف رو به متوسط»
ارزیابی میشود (جدول .)2نتایج آزمون  tتکنمونهای برای متغیر «کیفیت زندگی شغلی» نیز نشان
میدهد که سطح این متغیر تفاوت معنیداری با میانگین فرضی ندارد ،لذا وضعیت این متغیر در
وزارت ورزش «متوسط» ارزیابی میشود (جدول .)2
جدول  .2نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ابعاد «سیستم مدیریت دانش» و متغیر «کیفیت زندگی شغلی»
متغیر

t

df

p

اختالف میانگین

حد پایین

حد باال

تولید دانش

48/99

144

0/000

2/89

- 2/56

- 2/78

ذخیرهسازی و ساماندهی دانش

29/33

144

0/141

1/121

- 2/03

2/24

تبادل و توزیع دانش

41/64

144

0/001

2/71

- 2/72

- 3/13

بکارگیری دانش

46/23

144

0/000

2/83

- 2/70

- 2/93

مدیریت دانش

38/73

144

0/001

2/66

- 2/78

- 2/97

کیفیت زندگی شغلی

21/48

144

0/271

1/12

- 3/37

4/11

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین همه ابعاد «سیستم مدیریت
دانش» و «کیفیت زندگی شغلی» کارکنان وزارت ورزش ،همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد.
همچنین باالترین ضریب همبستگی ( )0/81مربوط به متغیرهای بکارگیری دانش و کیفیت زندگی
شغلی بود (جدول .)3
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جدول  .3نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد «سیستم مدیریت دانش» و «کیفیت زندگی شغلی»
متغیرها

سطح

ضریب همبستگی

معنیداری
تولید دانش
ذخیرهسازی و ساماندهی دانش
تبادل و توزیع دانش
بکارگیری دانش
مدیریت دانش

کیفیت زندگی شغلی

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

0/76
0/62
0/68
0/81
0/76

مقدار ضریب همبستگی بین ابعاد مدیریت دانش و کیفیت زندگی شغلی کارکنان وزارت ورزش
 0/766میباشد که نشان میدهد بین مجموعه ابعاد سیستم مدیریت دانش و متغیر کیفیت زندگی
شغلی یک همبستگی نسبتا قوی وجود دارد (جدول  .)4مقدار ضریب تعیین تعدیلشده که برابر با
 0/583میباشد ،نشان میدهد که  58/3درصد از کل تغییرات کیفیت زندگی شغلی آزمودنیها
وابسته به ابعاد مختلف سیستم مدیریت دانش میباشد ،به عبارت دیگر ،مجموعه متغیرهای
مستقل ،بیش از نیمی از واریانس متغیر وابسته را پیشبینی میکنند.
جدول  .4خالصه مدل رگرسیون خطی چندگانه ابعاد مدیریت دانش و کیفیت زندگی شغلی(روش همزمان)
مدل
1

ضریب همبستگی

ضریب
2

ضریب تعیین تعدیل-

خطای استاندارد

چندگانه()R

تعیین( )R

شده

تخمین

0/766

0/587

0/583

3/84

با توجه به معنیداری مقدار آزمون  )227/432( Fدر سطح آلفای کوچکتر از  ،0/01میتوان
نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از  5متغیر پیشبین و یک متغیر مالك (کیفیت
زندگی شغلی) مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای پیشبین قادرند تغییرات کیفیت زندگی
شغلی کارکنان وزارت ورزش را به خوبی پیشبینی کنند (جدول .)5
جدول  .5نتایج آزمون  ANOVAبرای رگرسیون خطی چندگانه
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

20146/598
23061/050
43207/648

5
139
144

3357/766
14/746

227/432

سطح
معنیداری
0/001
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برای تعیین میزان تاثیر هر متغیر در مدل و همچنین میزان همبستگی بین آنها از ضرایب تاثیر
رگرسیون خطی چندمتغیره (جدول  )6استفاده شده است .مطابق این جدول ،تاثیر متغیرهای
تولید ،ذخیره سازی و ساماندهی ،بکارگیری و مدیریت دانش بر کیفیت زندگی شغلی کارکنان
وزارت ورزش ،معنیدار است اما تاثیر متغیر «تبادل و توزیع دانش» بر «کیفیت زندگی شغلی»
معنیدار نیست .عالوه بر این ،متغیرهای «بکارگیری دانش» با ضریب رگرسیونی  ،0/793مدیریت
دانش با ضریب رگرسیونی « ،0/761تولید دانش» با ضریب رگرسیونی  0/654و «ذخیرهسازی و
ساماندهی دانش» با ضریب رگرسیونی  0/544به ترتیب باالترین تاثیر رگرسیونی را روی متغیر
«کیفیت زندگی شغلی» داشتهاند (جدول .)6همچنین تحلیل داده های جمعآوری شده با استفاده
از نرم افزار لیزرل نشان داد که ابعاد «بکارگیری دانش» با  81درصد « ،تولید دانش» با  79درصد،
«ذخیرهسازی و ساماندهی دانش» با  76درصد و « تبادل و توزیع دانش» با  67درصد ،به ترتیب
باالترین سهم را در استقرار سیستم مدیریت دانش دارند .همچنین سیستم مدیریت دانش74 ،
درصد بر کیفیت زندگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تاثیر دارد (شکل .)2
جدول  .6ضرایب رگرسیونی برای تعیین میزان تاثیر متغیرهای پیشبین بر متغیر مالك
ضرایب تاثیر
متغیر پیشبین

رگرسیونی
استاندارد نشده

تولید دانش
ذخیرهسازی و ساماندهی
دانش
تبادل و توزیع دانش
بکارگیری دانش
مدیریت دانش

0/672
0/581
0/237
0/816
0/785

ضرایب تاثیر رگرسیونی
استاندارد شده
0/654
0/544
0/203
0/793
0/761

t

13/86
10/67
8/94
17/65
14/38

سطح معنیداری

0/001
0/001
0/069
0/001
0/001
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شکل  .2مدل نهایی پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل

تحلیل داده ها با نرم افزار لیزرل همچنین نشان داد که مدل تحقیق دارای شاخص برازش تعدیل
یافته ( ،0/961 )IFNشاخص برازش نسبی ( ،0/910 )IFNشاخص برازش ( 0/957 )NFNو
مقایسه شاخصها ( 0/946 )IFNمی باشد که همگی باالتر از  0/9است (هرچه این شاخص ها به
عدد  1نزدیک تر باشند منطقی تر بوده و مدل شایسته تر است) .همچنین  IESMRمدل
 0/041می باشد که این مقدار کوچکتر از  0/09است ،لذا مدل از اعتبار الزم برخوردار است.

بحث و نتیجهگیری
به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که سطح «سیستم مدیریت دانش» در وزارت ورزش ،کمتر از
میانگین فرضی جامعه بوده و لذا «ضعیف رو به متوسط» ارزیابی میشود .شفیع زاده ( )1386در
پژوهشی به این نتیجه رسید که اگر مدیران اهمیت راهبردهای مدیریت دانش را نادیده بگیرند،
سازمان آنها توفیق چندانی به دست نخواهد آورد .اجرای سیستم مدیریت دانش بر افزایش
اثربخشی آموزش و یادگیری تأثیر دارد و باعث بهتر شدن عملکرد کارکنان در سازمان می شود.
هاشمی ( )1389در پژوهشی نشان داد که سطح مدیریت دانش در همه ابعاد آن در دانشگاه علوم
انتظامى با وضعیت مطلوب فاصله نسبتا زیادى دارد.
با توجه به تاثیر به سزای آموزش در ارتقای سطح مدیریت دانش ،طراحی و اجرای دورههای
آموزشی در داخل و خارج از کشور به صورت کارگاههای عملی جهت به روز کردن اطالعات
کارکنان و شرکت در همایشها و کنفرانسهای ملی و بین المللی جهت تبادل نظر و تجربه با
همتایان خود در داخل و خارج از کشور که در عرصههای دیگر مشغول به فعالیت هستند و تعامل
هرچه بیشتر با دانشجویان و محققین دانشگاهها به ویژه دانشگاههایی که واجد رشتههای تحصیلی
علوم ورزشی در گرایشهای مختلف میباشند ،میتواند در ارتقای سطح مدیریت دانش کارکنان
وزارت ورزش موثر واقع گردد .هدف از آموزش در زمینه مدیریت دانش یاد دادن شیوههای درست
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انجام کار و تصمیمگیری مناسب و حل مشکالت شغلی کارکنان و اربابان رجوع میباشد .همچنین
استفاده از فناوری اطالعات میتواند در ارتقای سطح مدیریت دانش کارکنان تاثیر بسزایی داشته
باشد (واحدی و همکاران .)2011 ،سبحانی و همکاران ( )1391در تحقیقی اظهار داشتهاند که
تجهیز فدراسیونهای ورزشی به فناوریهای روز دنیا و ایجاد امکان آشنایی و کار با این فناوریها
برای کارکنان این سازمانها میتواند چرخۀ گردش دانش در بخشهای مختلف سازمان را تسهیل
کند.
نتایج تحقیق نشان داد که سطح متغیر «کیفیت زندگی شغلی» تفاوت معنیداری با میانگین
فرضی ندارد ،لذا وضعیت این متغیر در وزارت ورزش «متوسط» ارزیابی میشود .این نتیجه با یافته-
های درگاهی و همکاران ( ،)1386میرکمالی و نارنجی ثانی ( ،)1387دهقان نیری ( )1388و
واسعی ( )1386و خوش باور ( )1389ناهمسو است .واسعی ( )1386نشان داد که سطح کیفیت
زندگ ی کاری در ستاد مرکزی وزارت بهداشت به طور معنیداری از حد مورد انتظار پایینتر بود.
دهقان نیری ( )1388در تحقیقی نشان داد که تنها  %10نمونه مورد مطالعه وی کیفیت زندگی
کاری خود را مطلوب گزارش کرده اند .اختالف نتیجه بدست آمده بین تحقیق حاضر و تحقیقات
فوقالذکر را میتوان ناشی از تفاوت در جوامع مورد مطالعه دانست .به نظر میرسد ورزش و امکانات
ورزشی در ارتقای روحیه ،شادکامی و رضایتمندی شغلی کارکنان وزارت ورزش تاثیر بسزایی داشته
و لذا در بهبود سطح کیفیت زندگی شغلی آنان موثر واقع گردد .از دیگر دالیل این امر ،میتواند
انگیزههای باالی کارکنان ورزشی ،انعطافپذیری شغلی و خاصیت تحریک کنندگی شغل به فعالیت
باشد (رمضانی نژاد .)1379 ،با این وجود همانند تحقیق حاضر ،یافتههای پانچان ( )2007نشان داد
که کیفیت زندگی شغلی پرستاران در ابعاد یکپارچگی اجتماعی ،فضای کلی کاری و زندگی ،عوامل
محیطی و رشد و امنیت ،در حد متوسط قرار دارد .کنسیدین و کالوس ( )2001در تحقیقی همسو،
کیفیت زندگی شغلی کارکنان استرالیایی را در حد باالیی گزارش کردند .عالوه بر این ،یاوری و
همکاران ( ) 1388نیز همسو با نتایج تحقیق حاضر ،کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی
دانشکدههای تربیت بدنی را متوسط گزارش کردهاند.
سطوح باالی کیفیت زندگی شغلی برای سازمان ضروری است ،از آن جهت که سازمان را برای
کارکنان جذاب میکند و منجر به حفظ و نگهداری آنها در سازمان میشود .کیفیت زندگی شغلی
مشخصا موجب کاهش غیبت از کار ،حوادث محل کار ،نارضایتی شغلی و ترك شغل می-
شود.همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین همه ابعاد سیستم مدیریت دانش و متغیر کیفیت
زندگی شغلی یک همبستگی مثبت معنیدار و نسبتا قوی وجود دارد .نتایج همچنین نشان داد که
متغیرهای تولید ،ذخیرهسازی و ساماندهی ،بکارگیری و مدیریت دانش پیشبینی کنندههای
معنیدار کیفیت زندگی شغلی کارکنان وزارت ورزش میباشند.
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این نتیجه نشان می دهد که مفهوم مدیریت دانش و کیفیت زندگی شغلی در هم تنیده هستند.
یکی از اصولی که در مدیریت دانش به آن اشاره شده اصل سرمایه گذاری بر روی انسان ها است،
این در حالی است که نظام ارزشی کیفیت زندگی شغلی سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان
مهمترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار میدهد .این پژوهش را می توان با
پژوهش ویگ و پروساك ( )2009که نشان داد برنامه کیفیت زندگی شغلی مشارکت کارمندان را در
تصمیم های مربوط به فناوری جدید ،محیط کاری و آموزش مهارت ها افزایش می دهد و پژوهش
لوییس ( )2008که در پژوهش خود به رابطه تولید دانش با کیفیت زندگی شغلی کارکنان دست
یافت ،هماهنگ دانست .این بخش از نتایج تحقیق همچنین با تحقیقات خوش باور و همکاران
( ،)1389خلیلی ( )1387و مجیدی و همکاران ( ،)1392همخوانی دارد.
بر طبق نظر ویگ و پروساك ( )2009ساختارهای دانشمحور به دلیل نیازهای شدیدی که به
«تولید دانش» دارند ،باید اعتمادمحور باشند نه کنترلمحور .برای «تولید دانش» باید سطح باالیی
از اعتماد و خوش بینی در روابط اعضاء سازمان با یکدیگر وجود داشته باشد .افراد توانمند دانش را
به صورت آزادانه تهیه میکنند .روابط اعتماد محور موجب شفافیت سیاسی ،ارتباطات موثر و
همکاری بیشتر می شود .اعتماد نیز از متغیرهای تاثیر گذار بر کیفیت زندگی شغلی کارکنان
محسوب می شود .با این تفاسیر می توان این گونه بیان نمود که هر چه وزارت ورزش ،برای تولید
دانش بیشتر در سازمان؛ شرایط مناسبتری جهت برقراری روابط و افزایش تعامالت سازنده و مفید
میان کارکنان و اعضا و افزایش روابط اعتماد محور در میان کارکنان فراهم سازد ،کارکنان دید
بهتری نسبت به کیفیت زندگی شغلی در وزارت ورزش دارند .لذا می توان رابطه معنیدار بین
«تولید دانش» و کیفیت زندگی شغلی کارکنان وزارت ورزش را توجیه کرد.
یافته های تحقیق همچنین نشان داد که «ذخیرهسازی و ساماندهی دانش» رابطه مستقیم و
معناداری با کیفیت زندگی شغلی کارکنان وزارت ورزش دارد.بهات )2009( 1اذعان داشت که
س ازمان جهت ساماندهی دانش نیازمند ساختاری منعطف و پویا است .ساختار پویا و منعطف در
سازمان از ایجاد قوانین دست و پاگیر ممانعت به عمل می آورد و به کارکنان اجازه فعالیت با
اطمینان باال و بدون ترس را می دهد .از نظر پروبست )2003( 2برقراری روابط غیررسمی در
سازمان ،موجب افزایش تعامالت بین فردی ،فراکارکردی 3و درون سازمانی میشود و مهم ترین
روش انتقال و جریان دانش محسوب میشود و برای کدگذاری و ساماندهی دانش نیز مورد استفاده
قرار میگیرد.

1. Bhatt
2. Probst
3. Cross functional
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از دیگر یافته های تحقیق این بود که «تبادل و توزیع دانشش» رابطشه مسشتقیم و معنشاداری بشا
کیفیت زندگی شغلی کارکنان وزارت ورزش دارد .یانگ ( )2007توزیع دانش را فعالیتی نظاممند به
منظور انتقال و تبادل دانش و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان با یک هدف مشترك تعریشف
میکند .مجیدی ،علی و همکاران ( )1392در تحقیقی نشان دادند که اشاعه دانش و تجربه متأثر از
عواملی نظیر فرهنگ ،مشوقها ،رسانهها و زمینهها و . . .است .یعنشی فرهنشگ از جملشه مهلفشههشای
اساسی اشاعه دانش محسوب میشود که مدیران از طریق بهبود آن انتظار دارند به افزایش بهرهوری
و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان دست یابند .یکپشارچگی و انسشجام اجتمشاعی در سشازمان از
دیگر شاخص های کیفیت زندگی شغلی است .وجود گروههای حمشایتی و گششودگی میشان فشردی-
روشی که در آن اعضای سازمان عقیده و احساسات خود را به یکشدیگر منتقشل مشیکننشد -موجشب
برقراری انسجام و یکپارچگی در سازمان می شود و این امر موجب اشاعه دانش بیشتر میان اعضشای
سازمان می گردد.
با این تفاسیر می توان این گونه بیان نمود که هر چه وزارت ورزش ،برای اشاعه دانش بیشتر در
میان کارکنان گام بردارد؛ شرایط مناسبتری از جمله فرهنگ سازمانی یکپارچه ،محشیط کشار ایمشن،
ارتباطات تعریف شده و فضای کاری بهبودیافتهتری فراهم گشته و کارکنان دید بهتشری نسشبت بشه
کیفیت زندگی شغلی خشود در وزارت ورزش خواهنشد داششت .همچنشین نتشایج تحقیشق نششان داد
که «بکارگیری دانش» رابطه مستقیم و معناداری با کیفیت زنشدگی ششغلی کارکنشان وزارت ورزش
دارد.داونپورت و پروساك ( )2004معتقدند «بکارگیری دانش» ،فرآیندی است که اجرای آن همشراه
با تفکر است .فعالیتهایی مانند تحقیق و پژوهش در این دسته قرار میگیرنشد« .بکشارگیری دانشش»،
کارکنانی را می طلبد که دارای سشطح مناسشبی از مهشارت و تجربشه بشوده و در آن زمینشه اطالعشات
مفیدی در اختیار دارند .توانایی «بکارگیری دانش» ،عالوه بر داشتن دانش ،نیازمند تجربیشات بشاالی
اجرا نیز می باشد .به زعم والتون ( )1973از شاخص هشای اصشلی کیفیشت زنشدگی ششغلی ،توسشعه
قابلیت های انسانی میباشد .سازمان باید کارکنان را قادر سازد تا مهارتها و دانش خشود را توسشعه
دهند این امر از طریق فراهم نمودن دوره های آموزشی و امکشان ادامشه تحصشیل در مقشاطع بشاالتر
امکان پذیر است .برقراری ارتباط با مدیران با تجربه و با سابقه کاری باال نیز از ضروریات “بکشارگیری
دانش» در سازمان است.
مجیدی و همکاران ( )1392هدف از کیفیت زندگی شغلی را بهبود بهداشت (فیزیکی و روانشی)
کارکنان و بهرهوری سازمان دانسته و اعتقاد دارند با حاکم کردن برنامههشای مبتنشی بشر بکشارگیری
دانش در یک سازمان زمینههای حرکت از یک فرهنگ استبدادی به سوی یک فرهنگ مششارکتی و
بدان وسیله بهبود کیفیت زندگی شغلی فراهم خواهد شد .با این تفاسیر می تشوان ایشن گونشه بیشان
نمود که هر چه مسئوالن ،بشرای «بکشارگیری دانشش» در وزارت ورزش؛ ششرایط مناسشبی از جملشه
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توسعه قابلیت های اجرایی کارکنان از طریق ششرکت در دوره هشای آموزششی عملشی جهشت کسشب
تجربه ،ادامه تحصیل جهت بهبود دانش خود ،مشارکت در دورههای کارورزی که با اجرای محققشان
و اساتید دانشگاهها برگشزار مشیششود و تشرویج فرهنشگ مششارکتی در وزارت ورزش فشراهم سشازند،
کارکنان این سازمان دید بهتری نسبت به کیفیشت زنشدگی ششغلی خشود در وزارت ورزش خواهنشد
داشت.
به طور کلی بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،سطح «سیستم مدیریت دانشش» و «کیفیشت زنشدگی
شغلی» در وزارت ورزش به ترتیب «ضعیف رو به متوسط» و «متوسط» ارزیابی شد .نتشایج تحقیشق
همچنین حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار بین سیستم مدیریت دانش و کیفیت زندگی شغلی
در وزارت ورزش بود .عالوه بر این ،متغیرهای «بکارگیری دانش»« ،مدیریت دانش»« ،تولید دانش»
و «ذخیرهسازی و ساماندهی دانش» به ترتیب بیشترین نقش را در پیشبینی کیفیت زندگی ششغلی
دارا میباشند.
به مدیران وزارت ورزش پیشنهاد میشود با دادن اجازه مشارکت به کارکنان در تدوین علمی
برنامه ها و اتخاذ تصمیمات ،اهمیت دادن به کیفیت دانش ،آموزش روش تحقیق به منظور یافتن
پاسخ مناسب درهنگام رویارویی با مسائل مختلف ،تغییر نگرش نسبت به نقش و جایگاه دانش در
سازمان ،ایجاد فرصت ارتقای دانش شغلی ،اعطای استقالل و آزادی شغلی به مسئوالن و کارکنانی
که عملکرد مبتکرانه و ابتکار عملکرد دارند ،در نظر گرفتن نظام پاداشدهی مادی و غیرمادی برای
تبادل و نشر دانش ،شناسایی و جلوگیری از خروج افراد دانشمدار از سازمان و ارزشیابی صحیح و
مبتنی بر علم و منطق از عملکرد کارکنان ،زمینههای بهبود فضای کلی کار و کیفیت زندگی شغلی
کارکنان خود را فراهم آورند.فراهم آوردن شرایطی که کارکنان ضمن اشتغال بتوانند ادامه تحصیل
داده تا با نظریات جدید در زمینه شغل خود آشنا شده و از این طریق با به کار گیری دانش خود،
ضمن کمک به سازمان در دستیابی به دانش جدید و انتقال و اشاعه دانش مرتبط با کار سازمان،
مقدمات پیشرفت را در زندگی شخصی خود فراهم سازند .همچنین کارها یا به عبارتی بهتر ساعات
کاری باید به گونه ای طراحی شود که کارکنان بتوانند به مسائل خانوادگی خود نیز رسیدگی کنند
و کار در سازمان موجب اختالل در زندگی خانوادگی کارکنان نگردد.
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to assess the level of "knowledge
management system" and its regression equation with the "Quality of work life"
in employees of Ministry of Sport and Youth.
Methodology: 245 employees of the ministry were randomly selected as
sample of this study. Two questionnaires of Walton quality of work life, and
Salys and Jones Knowledge Management were used for collecting data. Based
on Cronbach's alpha, the validity of Knowledge Management (0.88) and quality
of work life (0.91) questionnaires were calculated. Data analysis was done
using single-sample t-test, Pearson correlation, multiple linear regression and
ANOVA.
Results: level of "knowledge management" and "quality of work life" in the
Ministry of Sport and Youth was assessed as "poor to average" and "average",
respectively. The results also indicate a significant and positive relationship
(0.766) between the knowledge management system and the quality of work life
in Ministry of Sport and Youth (p=0.001). In addition, the variables of
"knowledge utilization", "knowledge management", “knowledge creation” and
"Storing and Organizing Knowledge" have had the highest regression effect on
quality of work life, respectively. This result proves that the dimensions of
knowledge management system are significant predictors of work life’ quality
(p<0.01).
Conclusion: Promoting the knowledge level of employees of Ministry of Sport,
can not only impart them from new knowledge and thus improve their job
performance, but also improve their quality of work life, more than before.
Keywords: Knowledge management system, Quality of work life, Ministry of
sport and youth
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